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KA TA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala, atas

segala karunia-Nya sehingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah dengan judul

"Pengaruh likopen dari tomat sebagai antioksidan terhadap pencegahan peyakit

kanker" ini dapat selesai.

Karya Tulis Ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

sarjana kedokteran (SKed) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

Bandung.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terwujud karena dukungan dari

berbagai pihak, baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginyakepada :

1. Winsa Husin,dr.,M.Sc.,M.Kes. sebagai pembimbing pertama atas kesabaran

membimbing, pengarahan dengan penuh perhatian, dukungan moril,dedikasi

dan waktu yang telah disediakan, selama penulis menyelesaikan KTI ini.

2. Slamet Santosa,dr.,M.Kes. sebagai pembimbing kedua yang memberikan

waktu, tenaga dan pemikiran, dorongan serta kesabaran dalam membimbing

penulis menyelesaikan KTI ini.

3. Kedna orangtuaku, papa dan mama serta kedua adikku Ega dan Aldi yang

senantiasa mendoakan agar penulis memperoleh hasil yang baik di setiap

kegiatan perkuliahan.

4. Seashe, Linda, The, Decky, Geboy, Djolor, Ghe, Nisya dan Tito yang selalu

memberikan semangat, dukungan penuh, kritik dan saran agar penulis dapat

menyelesaikan KTI dengan hasil yang baik.

5. Abang - Abangku dan Kakak - Kakakku serta seluruh keluarga besar

Simatupang yang selalu mendorong dan mendoakan penulis dalam mengikuti

pendidikan kedokteran di Universitas Kedokteran Maranatha.

6. Kepala Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

Bapak Eddy R. Yunus, Staff Perpustakaan PT. Kimia Farma atas

bantuannya ikut mencari buku-buku sumber KTI ini.
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7. Tak lupa ucapan terirna kasih kepada ternan-ternanlainnya yang namanya tak

rnungkin disebutkan satu persatu.

Akhir kata, sernoga Karya Tulis Ilrniah ini dapat bermanfaat bagi banyak orang,

khususnya bagi MahasiswilMahasiswa Fakultas Kedokteran dan rnasyarakat pada

urnumnya.

Bandung, 5 Januari 2005

Penulis

Aulia Fachrani
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